Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien
delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta
15.12.2021.2021
Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle
delegoitavat tehtävät:
Terveydensuojelulain 763/1994 mukaiset tehtävät:
15§
Ilmoituksen käsittely ja terveyshaitan poisto terveydensuojelulain 13 §:n mukaisesta
ilmoituksesta sekä ilmoituksiin liittyvät asianosaisten kuulemiset.
18 § 4 mom
Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen.
20 § 3 ja 4 mom
Talousveden laadun valvonta, laatua koskevien velvoitteiden asettaminen
toiminnanharjoittajalle ja veden desinfioinnista päättäminen
20a § 2 ja 3 mom
Talousveden välityksellä leviävän taudin ehkäiseminen
27 § 2 ja 4 mom
Määräyksen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan
selvittämisestä ja poistamisesta
29 §
Yleisen uima-altaan tai uimarannan valvonta ja käyttökiellon antaminen.
30 § 4 mom
Käymälän rakentaminen yleiselle alueelle
31 §
Terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämisvelvoitteen
antaminen kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle tai haltijalle.
42 §
Määräyksen antaminen hautaamisesta aiheutuvan terveyshaitan poistamisesta
44 §
Tiedoksisaantioikeus
45 §
Tarkastusoikeus
47 § 1 mom
Tiedonsaanti muilta viranomaisilta

Terveydensuojeluasetuksen 1280/1994 mukaiset tehtävät:
5§
Ilmoituksen käsittely ja tarkastus
7 § 2 mom
Talousvettä tuottavan laitoksen hakemuksen lähettäminen lausunnolle
9§
Talousveden tarkkailuvelvoitteesta määrääminen
16 §
Henkilömäärän tilapäinen rajoittaminen asunnossa tai oleskelutilassa
STMa 1352/2015 mukaiset tehtävät:
6 § 3 mom
Lausunnon antaminen aluehallintovirastolle poikkeuslupahakemuksesta
7§
Talousveden laadun ja vedentuotantoketjun viranomaisvalvonta
7a §
Riskinarvioinnin hyväksyminen
8§
Valvontatutkimusohjelma
8a §
Näytteenottosuunnitelma
9§
Tutkimukset, tutkimustiheys ja näytteenottaja
12 §
Häiriötilannesuunnitelma
16 §
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvoitteet
17 §
Poikkeama laatuvaatimuksista
18 §
Poikkeama laatutavoitteista
18a §
Kiinteistön vesilaitteistosta aiheutuva poikkeama
19§
Ilmoitukset muille viranomaisille
20 §
Vedenkäsittelyn, kemikaalien ja materiaalien varmistaminen

21 §
Tiedottaminen ja raportointi
STMa 401/2001 mukaiset tehtävät:
1 § 1 mom 2)
Soveltaminen elintarvikehuoneistossa
5§
Talousveden laadun säännöllinen valvonta
6§
Talousveden laadun terveydellisten laatuvaatimusten ja - suositusten täyttyminen ja
niiden ylittymisen aiheuttamat toimenpiteet
7§
Yksittäistä kaivoa koskevat määräykset
9§
Määritykset erityistilanteissa
11 §
Tiedottaminen
Tupakkalain 549/2016 mukaiset tehtävät:
44 §
Tupakkatuotteiden myyntilupien myöntäminen
82 §
Viranomaisten ilmoitukset muille viranomaisille rikkomuksista
86 §
Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus
87 §
Tiedonsaantioikeus
88 §
Tietojen luovuttaminen toiselle viranomaiselle
89 §
Virka-avun saaminen
96 §
Kieltojen asettaminen
97 §
Myyntiluvan määräaikainen peruuttaminen
Lääkelain 395/1987 mukaiset tehtävät:
54a §

Nikotiinivalmisteiden myyntilupa
54c § 1 mom
Nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkojen sekä myynnin valvontaoikeus
Lausunnot:
Muille hallintokunnille ja viranomaisille ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä asioista,
joita ei vähäisen merkityksen vuoksi ole vietävä lautakunnan käsiteltäväksi.

Ympäristöterveyspäällikölle, valvontaeläinlääkärille,
ympäristöterveystarkastajalle ja kaupungineläinlääkärille delegoitavat
tehtävät:
Elintarvikelain 297/2021 mukaiset tehtävät:
7 § 4 mom
Toimijan luotettavuuden arviointi
8 § 3-4 mom
Alkutuotantopaikan ilmoituksen käsittely
9 § 3 mom
Hyväksytty itujen alkutuotantopaikan hyväksyminen
10 § 3-5 ja 7 mom
Rekisteröidyn elintarviketoiminnan ilmoituksen käsittely
11 §
Hyväksytty elintarvikehuoneisto; hyväksyminen tai ilmoituksen käsittely
13 §
Rekisteröity kontaktimateriaalitoiminta; ilmoituksen käsittely
27 § 4 mom kohdat 2-7 ja 9
muut tehtävät
40 §
Tarkastus- ja läsnäolo-oikeus
41 §
Näytteenotto-oikeus
43 §
Tiedonsaantioikeus
44 §
viranomaisen oikeus oma-aloitteisesti luovuttaa tietoja toiselle viranomaiselle ja julkista
tehtävää hoitavalle
45 §
Viranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus

46 §
Tiedonantovelvollisuus eläinten terveydentilasta ja pito-olosuhteista
47 §
Ruokamyrkytysten selvittäminen
48 § 3 mom
Zoonoosien seuranta ja valvonta eläimissä ja elintarvikkeissa
51 §
Vientiin liittyvä valvonta

Kaupungin- ja valvontaeläinlääkärille delegoitavat tehtävät:
Elintarvikelain mukaiset tehtävät:
42 §
Kirjallinen lihantarkastuspäätös
Lausunnot:
Muille hallintokunnille ja viranomaisille eläinlääkintään liittyvistä asioista, joita ei
vähäisen merkityksen ole vietävä lautakunnan käsiteltäväksi.

Ympäristöterveyspäällikölle delegoitavat tehtävät:
Terveydensuojelulain 763/1994 mukaiset tehtävät:
46 §
Määräyksen antaminen tahdon vastaisen asunnontarkastuksen suorittamista varten
kiireellisessä tapauksessa.
Terveydensuojeluasetuksen 1280/1994 mukaiset tehtävät:
42 §
Haudatun ruumiin siirtäminen
Tupakkalain 549/2016 mukaiset tehtävät:
79 §
Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön
Keuruun kaupungin hallintosäännön mukaiset tehtävät (Hyväksytty: Valtuusto 22.3.2021 § 10
Voimaantulo 1.4.2021)
50 § 1 mom
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
56 § 1 mom
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen ja henkilöstön muu sijoittaminen

59 §
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Lausunnot:
Muille hallintokunnille ja viranomaisille ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä asioista,
joita ei asian kiireellisyyden vuoksi ole vietävissä lautakunnan käsiteltäväksi

